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Rok 2017 jest już czwartym, w którym potencjalnie dostępne są środki 
Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014‒2020. War-
to zatem dokonać oceny dotychczasowych przygotowań prawodawcy 
oraz instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie pomocy do wprowadzenia 
instrumentów wsparcia beneficjentów. Nawet pobieżne analizy wskazują 
bowiem na opóźnienia w dystrybucji środków UE do przedsiębiorców. 
Nie udało się zatem ograniczyć negatywnej cechy planowania wielolet-
niego Unii, jaką jest cykliczność przepływu pieniędzy do gospodarki.

Ramy prawne i organizacyjne 
dystrybucji środków Unii Europejskiej

Rozwój przedsiębiorczości w perspektywie finansowej 2014–2020

DARIUSZ KOWALSKI

Wprowadzenie
Planowanie finansowe redystrybucji środ-
ków Unii Europejskiej (UE) oparte na wie-
loletnich perspektywach finansowych ma 
niewątpliwie zarówno liczne zalety, jak 
i wiele wad. Jedną z cech tego rodzaju 
zarządzania środkami jest przeformuło-
wywanie ram prawnych oraz instytucjo-
nalno-organizacyjnych – odnoszących się 
do zasad przekazywania wsparcia dla be-
neficjentów – na przełomie poszczególnych 
perspektyw finansowych. Szybkie i po-
prawne dostosowania aktów krajowych do 
wymogów prawa UE może zadecydować 
o skuteczności wsparcia beneficjentów.

Biorąc pod uwagę to, że rok 2017 jest już 
czwartym z kolei, w którym potencjalnie 

dostępne są środki finansowe UE w ra-
mach perspektywy finansowej 2014‒2020, 
warto dokonać analizy i oceny dotychczaso-
wych przygotowań prawodawcy – oraz in-
stytucji odpowiedzialnych za wdrażanie 
pomocy – do wprowadzenia instrumen-
tów wsparcia beneficjentów. Dodatkowym 
argumentem uzasadniającym przeprowa-
dzenie takiej oceny jest to, że z końcem 
2015 roku upłynął okres kwalifikowalności 
środków, w którym instytucje zarządzające 
programami operacyjnymi w ramach per-
spektywy finansowej 2007‒2013 mogły 
przekazywać wsparcie. Zasada, zgodnie 
z którą okres kwalifikowalności środków 
wykracza dwa lata ponad ramy czasowe 
perspektywy finansowej, sformułowana 
została bezpośrednio w rozporządzeniu 
dotyczącym ogólnych zasad wdrażania 
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środków unijnych1. Jest to instrument 
pozwalający na ograniczenie cykliczno-
ści przepływów środków, związanej z pla-
nowaniem wieloletnim UE. W związku 
z powyższym należy zweryfikować czy 
udało się zredukować negatywne cechy 
tej cykliczności lub ewentualnie określić 
przyczynę tego problemu.

Całościowa ocena wskazanego proble-
mu wymaga szerokiej analizy o charakte-
rze prawno-ekonomicznym. Na potrzeby 
niniejszego artykułu analiza prawno-in-
stytucjonalnych aspektów przygotowania 
Polski do wdrażania środków UE przepro-
wadzona będzie na podstawie jednego z ob-
szarów interwencji państwa, tj. wsparcia 
przedsiębiorczości.

Dystrybucja środków 
z perspektywy 2014–2020
Ocena przygotowań Polski do wdrażania 
programów pomocowych UE w nowej 
perspektywie finansowej nie jest pro-
sta. Analiza skuteczności udostępniania 
środków może być oparta na różnorod-
nych wskaźnikach ekonomicznych. W ni-
niejszym artykule przeprowadzona zo-
stanie podstawowa analiza wskaźników 
ekonomicznych publikowanych przez 
instytucje odpowiedzialne za wdraża-
nie środków europejskich z uwzględ-
nieniem maksymalnie szerokiego kon-
tekstu poszczególnych wskaźników wy-
stępowania.

1 Art. 56 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11.7.2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spój-
ności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.Urz. UE z 31.7.2006, L 210, s. 25, z późn. zm.).

2 PROGRAMY 2014–2020 – Informacja prasowa, 26.2.2015.
3 <www.funduszeeuropejskie.gov.pl>

Podstawowym wskaźnikiem pozwa-
lającym określić skuteczność dystrybu-
cji pieniędzy jest wartość alokacji środ-
ków UE, jakie są przeznaczone w ramach 
polskich programów operacyjnych. W ra-
mach 6 krajowych programów (w tym 
jeden ponadregionalny dla województw 
Polski Wschodniej), a także 16 programów 
regionalnych (RPO) wynosi ona ponad 
329 mld  zł2. Zgodnie z art. 60 rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. 
okres kwalifikowalności środków rozpo-
czął się 1 stycznia 2014 r. a kończy się 
31 grudnia 2023 r. Wobec tego wskazana 
kwota ponad 329 mld  zł powinna zostać 
rozdystrybuowana w ciągu 10 lat (oznacza 
to średnioroczne wydawanie środków na 
poziomie zbliżonym do 33 mld zł). Biorąc 
pod uwagę tak długi okres kwalifikowalno-
ści, warto zauważyć, że najbardziej opty-
malne dla gospodarki byłoby równomierne 
przekazywanie wsparcia we wszystkich 
latach w celu uniknięcia niekorzystnych 
wahań koniunkturalnych.

Kolejne istotne wskaźniki umożliwia-
jące ocenę przepływu środków z fun-
duszy UE publikowane są w raporcie: 
„Stan wdrażania Funduszy Europejskich 
w Polsce w latach 2014‒2020”3 przygo-
towywanym na podstawie danych mini-
sterstwa właściwego do spraw rozwoju. 
Zgodnie z danymi z Centralnego Systemu 
Teleinformatycznego SL2014 (według 
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stanu na 30 listopada 2016 r.), wkład środ-
ków UE do zawartych umów o dofinanso-
wanie wyniósł ponad 59,8 mld zł4. Biorąc 
pod uwagę to, że zawarcie umów o dofi-
nansowanie nie oznacza automatycznego 
uzyskania przez beneficjentów środków 
UE, warto przedstawić również wskaźnik 
kwoty wniosków o płatność przestawio-
nych do certyfikacji. Według wskazanego 
raportu, na 30 listopada 2016 r., kwota 
wniosków o płatność przestawionych do 
certyfikacji wynosiła blisko 11,3 mld  zł5.

Należy zauważyć, że po trzech latach 
perspektywy finansowej 2014–2020, wy-
korzystanie środków UE – przy uwzględ-
nieniu upływu czasu – jest znacznie po-
niżej średniej wartości dostępnych kwot 
na poszczególne lata. Po 35 miesiącach 
nowej perspektywy finansowej, liniowa 
wartość dostępnych środków UE wynosi 
blisko 96 mld  zł6, natomiast rzeczywiste 
wydatkowanie osiągnęło poziom zbliżony 
do 60 mld  zł (wartość umów o dofinaso-
wanie) oraz 11 mld  zł (wartość środków 
przedstawionych do certyfikacji).

Powyższa analiza nie miała na celu wy-
kazania zagrożenia dla zagospodarowania 
środków, problem ten może być ewentu-
alnie przedmiotem odrębnego badania, 

4 Dokładana kwota to 59 813 207 948,18 – Realizacja programów na lata 2014-2020: Podpisane umowy we-
dług miejsc realizacji (stan na 30.11.2016 – na podstawie danych z Centralnego Systemu Teleinformatycz-
nego SL2014) [Data wygenerowania raportu: 2016-12-01 07:24:48].

5 Dokładana kwota to 11 274 199 406,05 zł, realizacja programów na lata 2014-2020: Wnioski o płatność do 
certyfikacji według celów tematycznych i kategorii interwencji (stan na 30.11.2016 – na podstawie danych 
z Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014) [Data wygenerowania raportu: 2016-12-01 07:20:56].

6 35 miesięcy od rozpoczęcia perspektywy/120, przez jakie dostępne są środki x 329 mld  wartość alokacji 
= 95 958 mln  zł.

7 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11.7.2006, rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8.12.2006, 
rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5.7.2006, rozporządzenie (WE) 
nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5.7.2006, rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006  
z 11.7.2006.

natomiast wyraźnie zauważalny jest fakt 
spowolnienia ich wydatkowania na prze-
łomie perspektyw, co potwierdza tezę, że 
nie uniknięto problemu wahań w przepły-
wie pieniędzy do beneficjentów. Dlatego 
zasadne jest dokonanie dalszej analizy 
przyczyn wystąpienia takiego zjawiska.

Prawne aspekty 
dystrybucji środków
Po pierwsze zaznaczyć należy, że zgodnie 
z przyjętą w UE praktyką, zmiany poszcze-
gólnych perspektyw finansowych wiążą 
się nie tylko z przyjęciem nowych celów 
i priorytetów polityki społeczno-gospodar-
czej UE, ale wymagają przekonstruowa-
nia ram prawnych określających zasady 
dystrybucji pomocy dla beneficjentów.

Perspektywa finansowa 2007–2013

Podstawowe zasady określające tryb wspar-
cia beneficjentów w tej perspektywie fi-
nansowej uregulowane zostały w pakiecie 
pięciu rozporządzeń przyjętych od lipca 
do grudnia 2006 roku7. Zwraca uwagę 
znaczna liczba aktów normatywnych, 
w których regulowane są programy wspar-
cia. Pomimo to, należy dostrzec dążenie 
organów UE do uproszczenia systemu 
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wsparcia. W perspektywie finansowej 
2000–2006 podstawowy pakiet rozporzą-
dzeń dotyczących funduszy europejskich 
składał się aż z 17 aktów normatywnych. 
Najważniejszym aktem odnoszącym się do 
wsparcia przedsiębiorczości było wskaza-
ne rozporządzenie 1083/2006. Miało ono 
charakter ramowy, dlatego uzupełnione 
zostało przez wiele aktów wykonawczych, 
z których najważniejszym było rozporzą-
dzenie 1828/2006. Określało m.in. tryb 
udzielania wsparcia dla przedsiębiorstw, 
w szczególności w zakresie: informacji i ko-
munikacji, systemów zarządzania i kontro-
li, nieprawidłowości, korekt finansowych 
oraz regulowało tryb stosowania instru-
mentów inżynierii finansowej, czyli po-
mocy dystrybuowanej z wykorzystaniem 
pośredników finansowych.

Na gruncie prawa polskiego podstawo-
wym aktem rangi ustawowej określającym 
tryb wsparcia beneficjentów w perspek-
tywie finansowej 2007–2013 była ustawa 
z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju8. Obejmowała zarówno jej 
ramy prawne, jak i tryb oraz formę wdraża-
nia programów operacyjnych współfinan-
sowanych ze środków UE. Tryb wsparcia 
beneficjentów ze środków UE nie przy-
padkiem został unormowany w ustawie 
określającej politykę rozwoju państwa. 

Warto podkreślić, że wsparcie przedsię-
biorczości wpisuje się w szeroko rozumia-
ną strategię rozwoju państwa. Poprawnie 
przygotowana i realizowana pozwala bo-
wiem na prawidłowe i celowe wykorzy-
stywanie środków publicznych przez 

8 Tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. nr 84 poz. 712, z późn. zm.
9 Dz.Urz. UE z 20.12.2013, UE, L 347, s. 281.

instytucje odpowiedzialne za poszczególne 
sfery działań rozwojowych. Brak skoor-
dynowanej polityki w tej dziedzinie pro-
wadzi do wydawania środków w sposób 
niewystarczająco efektywny.

Co istotne, ustawa ta nie była jedyną 
podstawą normatywną wdrażania po-
szczególnych instrumentów wsparcia. Poza 
wskazanymi aktami, w polskim porząd-
ku prawnym wprowadzono kilkadziesiąt 
aktów normatywnych o randze rozporzą-
dzenia określających szczegółowe zasady 
dystrybuowania pomocy.

Dodatkowo, poza wskazanymi rozpo-
rządzeniami istniało wiele aktów mają-
cych mniejsze znaczenie dla ostatecznych 
odbiorców. Dotyczyły organów odpowie-
dzialnych za dystrybucję środków, w któ-
rych uregulowano tryb podziału środków 
na poszczególne priorytety, w tym na 
działania mające na celu wsparcie ma-
łych i średnich przedsiębiorstw. Były to 
m.in. wytyczne ministerstwa właściwego 
do spraw rozwoju regionalnego, szczegó-
łowe opisy osi priorytetowych określonych 
programów operacyjnych czy kontrakty 
wojewódzkie dla poszczególnych woje-
wództw.

Perspektywa finansowa 2014–2020

Podstawowy pakiet aktów normatywnych 
w tej perspektywie stanowią rozporządze-
nia, wydane 17 grudnia 2013 r., tuż przed 
jej rozpoczęciem:
• rozporządzenie Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE) nr 1300/2013 z 17 grudnia 
2013 r.9;
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• rozporządzenie Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE) nr 1301/2013 z 17 grudnia 
2013 r.10;
• rozporządzenie Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 
2013 r.11;
• rozporządzenie Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE) nr 1304/2013 z 17 grudnia 
2013 r.12.

Spośród wskazanych aktów, najistot-
niejszym jest rozporządzenie 1303/2013, 
zastępujące rozporządzenie 1083/2006. 
Analizując zakres merytoryczny tych 
aktów, warto zwrócić uwagę na znaczne 
rozszerzenie zakresu regulacji i dore-
gulowanie wielu aspektów nienormo-
wanych w poprzedniej perspektywie 
finansowej. Szczególne znaczenie dla 
wsparcia przedsiębiorczości mają prze-
pisy odnoszące się do instrumentów fi-
nansowych13.

Kolejnym istotnym aktem normatyw-
nym określającym zasady dystrybucji środ-
ków w ramach perspektywy finansowej 
2014–2020 jest rozporządzenie delego-
wane Komisji (UE) nr 480/2014, uzu-
pełniające rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/201314. 
Regulacja ta jest rozszerzeniem zasad dys-
trybucji środków unormowanych w roz-
porządzeniu 1303/2013. Rozporządzenie 
obejmuje m.in.:

10 Dz.Urz. UE z 20.12.2013, UE, L 347, s. 289.
11 Dz.Urz. UE z 20.12.2013, L 347, s. 320.
12 Dz.Urz. UE z 20.12.2013, UE, L 347, s. 470.
13 Przez instrumenty finansowe należy rozumieć instrumenty zwrotnego finansowania inwestycji ze środków 

publicznych, takie jak np. instrumenty dłużne, instrumenty gwarancyjne czy instrumenty kapitałowe. W per-
spektywie finansowej 2007–2013 określane były jako instrumenty inżynierii finansowej.

14 Dz.Urz. UE z 13.5.2014, L 138, s. 5.
15 Tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 217, z późn. zm.

• szczegółowe przepisy dotyczące kryte-
riów określania poziomu korekty finan-
sowej, którą może zastosować Komisja 
Europejska;
• regulacje w zakresie instrumentów 
zwrotnych;
• zasady przeprowadzania oceny, jakości 
dużych projektów;
• zasady pozyskiwania i wykorzystywania 
danych ostatecznych beneficjentów w celu 
przeprowadzania badań ewaluacyjnych.

W ramach perspektywy finansowej 
2014–2020 w prawie polskim najważniej-
szym aktem prawnym regulującym zasady 
finansowania przedsiębiorstw ze środków 
publicznych, jest ustawa z 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w per-
spektywie finansowej 2014–202015. Warto 
zauważyć, że podstawowa regulacja doty-
cząca wsparcia ze środków UE na grun-
cie prawa polskiego weszła w życie ponad 
9 miesięcy od rozpoczęcia perspektywy 
finansowej 2014–2020.

Inną znaczącą zmianą związaną z wdra-
żaniem środków UE dla przedsiębiorstw 
jest jednoznaczne określenie, że jeśli cho-
dzi o wybór pośredników finansowych 
dla instrumentów finansowych wdra-
żanych w formule funduszy, konieczne 
jest stosowanie przepisów dotyczących 
zamówień publicznych. 
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W poprzedniej perspektywie wybór 
pośredników finansowych, którym 
instytucje publiczne powierzały dys-
trybucje środków dla przedsiębiorstw  
(z uwagi na brak precyzyjnych ram praw-
nych) mógł odbywać się na podstawie 
przejrzystych i niedyskryminujących 
konkursów. Należy równocześnie zwró-
cić uwagę na to, że wybór podmiotów 
pośredniczących w dystrybucji środ-
ków był znacznie utrudniony z uwagi 
na przedłużające się prace nad zmiana-
mi zasad zamówień publicznych zwią-
zanych z wdrożeniem do polskiego po-
rządku prawnego Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26 lu-
tego 2014 r. w sprawie zamówień publicz-
nych, uchylającej dyrektywę 2004/18/
WE16. Ostatecznie właściwe przepisy 
zostały implementowane na postawie 
ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie 
ustawy – Prawo zamówień publicznych 
oraz niektórych innych ustaw17, jednocze-
śnie część przepisów wskazanej ustawy 
istotnych dla trybu wyboru podmiotów 
uczestniczących w dystrybucji wsparcia 
weszło w życie dopiero 1 stycznia 2017 r. 
Wskazaną zmianę zasad wyboru pośred-
ników finansowych należy ocenić nega-
tywnie. Narzucenie konieczności stoso-
wania zamówień publicznych w ramach 
usług, które z uwagi na innowacyjny cha-
rakter podlegają ciągłym zmianom, może 
doprowadzić do spowolnienia wdrażania 

16 Dz.Urz. UE z 26.2.2014, L 138, s. 5.L 94, s. 65.
17 Dz.U. poz. 1020.
18 Tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 1988, z późn. zm.
19 Tekst jednolity. Dz.U. 2017 poz. 459.
20 Tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1896, z późn. zm.
21 Tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 901.

projektów. Główną tego przyczyną jest 
znacznie ograniczona możliwość dokony-
wania zmian w umowach o finansowania, 
na podstawie których pośrednicy finan-
sowi mogą udzielać wsparcia odbiorcom 
ostatecznym – ograniczenia takie wynika-
ją z przepisów prawa zamówień publicz-
nych. Konieczne zmiany mogą wynikać 
zarówno z przyczyn zewnętrznych (takich 
jak zmiana koniunktury gospodarczej), 
jak i wewnętrznych (np. zmiany organi-
zacyjne w podmiotach wdrażających). 
W związku z powyższym, w sytuacji braku 
możliwości dokonywania zmian, pośred-
nicy finansowi mogą nie decydować się na 
udzielanie wsparcia lub znacznie zawyżyć 
koszty realizacji takiej usługi.

Poza przepisami, których stosowa-
nie zostało ograniczone w czasie, warto 
zwrócić uwagę na regulacje, które nie są 
powiązane z perspektywami finansowy-
mi. Przykładem takiego aktu jest ustawa 
o finansach publicznych – w szczególności 
zasady wykonywania budżetu środków 
europejskich, określone w dziale III, roz - 
dz ia le 6, a także zasady wydawania środków  
pochodzących, m.in. z funduszy UE unor-
mowane w dziale IV. Ponadto występują 
inne ustawy, określające np. zasady sto-
sowania poszczególnych instrumentów 
wsparcia, w szczególności: prawo ban-
kowe18, kodeks cywilny19, ustawa o fun-
duszach inwestycyjnych20 czy ustawa 
o Krajowym Funduszu Kapitałowym21.
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Innym istotnym aspektem związanym 
z opóźnieniami we wdrażaniu aktów 
normatywnych, jest to, że liczne prze-
pisy wykonawcze dotyczące wsparcia 
ze środków UE wydawane są już po roz-
poczęciu wdrażania projektów pomoco-
wych. W konsekwencji podmioty odpo-
wiedzialne za realizację projektów mogą 
pośrednio narzucać obowiązki ostatecz-
nym odbiorcom już na etapie realizacji 
przez nich inwestycji współfinansowa-
nych ze środków UE. Wprowadzanie lub 
dointerpretowanie nowych obowiązków 
jest zmianą zasad w trakcie realizacji pro-
jektów i bardzo negatywnie wpływa na 
ich wdrażanie. Zgodnie z zasadami pra-
widłowego tworzenia prawa, obowiązki 
ostatecznych odbiorców i podmiotów 
uczestniczących w systemie powinny 
być znane w chwili ich wejścia do syste-
mu (czyli w chwili, kiedy odbiorca otrzy-
muje wsparcie czy pośrednik finansowy 
decyduje się na wdrażanie). Obowiązki 
te powinny być wskazane wyraźnie i po-
winny być określone w aktach powszech-
nie obowiązujących. Obecnie zdarza się, 
że podmioty kontrolujące – przez przyj-
mowanie wykładni zawężającej – nakła-
dają dodatkowe obowiązki na odbiorców 
(np. przedstawiania do rozliczania faktur 
w ramach zwrotnych instrumentów wspar-
cia – obowiązek taki nie wynika wprost 
z przepisów prawa powszechnie obowią-
zującego). Powszechne jest też narzucanie 
beneficjentom w umowach o finansowaniu 
klauzul, w których zobowiązują się oni 
do stosowania wytycznych ministerstwa 
właściwego do spraw rozwoju, a te mogą 
być zmieniane (nawet muszą co roku być 
weryfikowane), np. pkt 4.7 wytycznych 
dotyczących kwalifikowalności wydatków 

w  ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014‒2020, z 19 wrze-
śnia 2016 r. We wskazanych wypadkach 
to Komisja Europejska lub instytucja za-
rządzająca programem operacyjnym po-
winny przyjąć ryzyko nieuregulowania 
określonych procesów.

Reasumując można stwierdzić, że istot-
ne akty prawne pozwalające na sprawne 
przekazywanie środków UE weszły w życie 
ze znaczącymi opóźnieniami. Żaden akt 
normatywny na poziomie krajowym (do-
tyczący dostosowania ram prawnych do 
perspektywy 2014‒2020) nie wszedł 
w życie przed rozpoczęciem okresu kwa-
lifikowalności. Jednocześnie należy za-
znaczyć, że obecnie funkcjonujące ramy 
prawne umożliwiają dystrybucję wspar-
cia na rzecz przedsiębiorców, natomiast 
biorąc pod uwagę wskazane opóźnienia, 
skuteczność tych przepisów będzie mogła 
zostać oceniona dopiero po kilku miesią-
cach wdrażania programów pomocowych, 
co może się przełożyć na ewentualne opóź-
nienie ich korekt.

Przygotowanie do wdrażania 
programów pomocowych
Pomimo wykazania, że opóźnienie w wy-
korzystaniu środków UE może wynikać 
z opóźnień we wdrażaniu przepisów praw-
nych dotyczących ich dystrybucji, należy 
również zbadać przygotowanie instytucjo-
nalne i organizacyjne do wdrażania pro-
gramów pomocowych. Jest to szczegól-
nie istotne, ponieważ nieprzygotowanie 
w tej dziedzinie może być, niezależną od 
względów prawnych, przyczyną zidenty-
fikowanych opóźnień.
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Poziom instytucjonalny

W perspektywie finansowej 2007–2013 pod-
stawowym problemem przy realizacji progra-
mów pomocowych dla przedsiębiorstw było 
nadmierne rozdrobnienie instytucji o charak-
terze publicznym, pośredniczących w dystry-
bucji pieniędzy. Przez instytucje publiczne 
należy rozumieć nie tylko podmioty koor-
dynujące politykę wsparcia sektora przedsię-
biorstw, takie jak np. właściwe ministerstwa, 
ale również działające na zasadach rynkowych 
spółki prawa handlowego czy fundacje i sto-
warzyszenia, których głównym udziałowcem 
jest Skarb Państwa. Przykładem takich in-
stytucji są np. fundusze pożyczkowe, porę-
czeniowe czy agencje rozwoju regionalne-
go. W systemie instytucjonalnym ówczesnej 
perspektywy finansowej najważniejszymi 
podmiotami uczestniczącymi w dystrybu-
cji środków dla przedsiębiorstw były przede  
wszystkim:
• europejskie instytucje finansowe 
(w szczególności Europejski Bank Inwe-
stycyjny i Europejski Fundusz Inwesty-
cyjny);
• ministerstwa i zarządy województw 
(działające jako instytucje zarządzające 
regionalnymi programami operacyjnymi);
• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębior-
czości;
• Bank Gospodarstwa Krajowego;
• Urząd Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów;
• ·fundusze poręczeniowe;
• ·fundusze pożyczkowe;
• banki komercyjne i Związek Banków 
Polskich (w tym banki spółdzielcze i banki 
działające w formie spółek akcyjnych);
• Agencja Rozwoju Przemysłu;
• Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eks-
portowych;

• Krajowy Fundusz Kapitałowy SA.
Tak duża liczba podmiotów uczest-

niczących w systemie dystrybucji środ-
ków UE nie przyczyniała się do poprawy 
przejrzystości zasad udzielania pomocy. 
Dodatkowo kolejną płaszczyzną, która po-
wodowała skomplikowanie systemu dys-
trybucji środków publicznych dla przed-
siębiorstw było zwielokrotnianie zadań 
instytucji odpowiedzialnych za realizację 
poszczególnych programów pomocowych. 
Odbywało się to przez nakładanie kom-
petencji dotyczących wsparcia przedsię-
biorstw. W procesie wsparcia w ramach 
programów operacyjnych realizowanych 
ze środków UE, pomoc finansowa mogła 
być dystrybuowana przez instytucję za-
rządzającą z wykorzystaniem:
• instytucji pośredniczącej;
• instytucji pośredniczącej II stopnia;
• instytucji wdrażającej;
• menadżera funduszy powierniczych;
• pośredników finansowych.

Wydaje się, że niezasadnym jest nad-
mierne przekazywanie zadań związanych 
z wdrażaniem programów wsparcia. Na 
przykład, w programie operacyjnym 
„Innowacyjna gospodarka” w działaniu 
4.3 ‒ „Kredyt technologiczny”, insty-
tucją zarządzającą było Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju, instytucją po-
średniczącą Ministerstwo Gospodarki, 
pośredniczącą II stopnia Polska Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości, nato-
miast wdrażającą Bank Gospodarstwa 
Krajowego. Takie rozdzielenie zadań po-
między poszczególne instytucje powoduje 
wzrost kosztów zarządzania oraz utrudnia 
koordynacje programu.

Biorąc pod uwagę wady instytucjo-
nalnego modelu wdrażania środków UE 
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dla przedsiębiorców w perspektywie 
2007–2013, należy przeanalizować zmiany 
organizacyjne, które będą miały wpływ na 
wdrażanie środków w nowej perspektywie 
finansowej. Do najistotniejszych należy:
• połączenie kompetencji ministerstwa 
właściwego do spraw rozwoju z minister-
stwem właściwym do spraw gospodarki 
oraz
• utworzenie Polskiego Funduszu Rozwoju 
SA.

Pierwszą ze wskazanych zmian nale-
ży ocenić pozytywnie. W perspekty-
wie finansowej 2007–2013 koordyna-
cją programów pomocowych zajmowały 
się różne ministerstwa, a nawet różne 
departamenty w ramach tych resor-
tów. Najważniejszymi ministerstwami 
zarządzającymi programami pomoco-
wymi było Ministerstwo Gospodarki 
(przede wszystkim: Departament 
Funduszy Europejskich, Departament 
Spraw Europejskich, Departament 
Strategii i  Analiz, Departament 
Wdrażania Programów Operacyjnych) 
oraz Ministerstwo Rozwoju (w szcze-
gólności: Departament Koordynacji 
Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej, 
Departament Konkurencyjności 
i Innowacyjności, Departament Pro-
gramów Ponadregionalnych). Obecne 
połączenie tych kompetencji i objęcie 
nadzorem jednego ministra oraz prze-
jęcie koordynacji przez jeden podmiot 
powinno mieć pozytywny wpływ na sys-
tem instytucjonalny wsparcia przedsię-
biorczości.

22 <www.mr.gov.pl>

Drugą zmianą organizacyjną, mającą 
na celu optymalizację procesów wsparcia 
przedsiębiorstw, było utworzenie Polskiego 
Funduszu Rozwoju S.A. Działa on w for-
mie spółki prawa handlowego i ma na celu 
koordynowanie polityki rozwoju gospo-
darczego kraju. Utworzono ją w kwietniu 
2016 r. w ramach realizacji „Planu na rzecz 
odpowiedzialnego rozwoju”. Po drugim 
kwartale  2017 roku trudno ocenić sku-
teczność działania tej spółki, ponieważ 
jest ona na etapie organizowania systemu 
koordynacji wsparcia. Należy jednak za-
znaczyć, że wskazane wcześniej podmioty 
uczestniczące w systemie działają nadal 
na zasadach zbliżonych do tych, jakie obo-
wiązywały w perspektywie finansowej 
2007–2013. Pomimo to, próbę central-
nego skoordynowania systemu wsparcia 
przedsiębiorczości należy ocenić pozytyw-
nie. Jeżeli Polski Fundusz Rozwoju osią-
gnie cele, jakie dla niego założono, może 
wpłynąć pozytywnie na system wsparcia 
przedsiębiorczości.

Poziom organizacyjny

Działania państwa wspierające przed-
siębiorstwa realizowane są na podstawie 
programów gospodarczych rządu, pre-
zentowanych zazwyczaj parlamentowi 
oraz partnerom społecznym, w tym or-
ganizacjom zrzeszającym przedsiębiorców 
i pracodawców.

Obecnie najważniejszym dokumentem 
odnoszącym się do poprawy wykorzysta-
nia potencjału przedsiębiorstw jest: „Plan 
na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”22. 
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Jego celem jest wsparcie rozwoju przed-
siębiorstw, ich produktywności i ekspan-
sji zagranicznej oraz równomierny rozwój 
całego kraju przez zwiększenie nakładów 
na inwestycje i innowacje. Efektem ma być 
wyraźnie lepsza współpraca nauki i biz-
nesu oraz ułatwienia dla przedsiębiorstw. 
Co istotne, założono, że z kilku instytucji, 
których zadania w pewnym stopniu się 
powielały, powstanie spójnie działający 
Polski Fundusz Rozwoju.

Warto też zwrócić uwagę na: „Small 
Business Act”23, czyli plan przygotowa-
ny na poziomie UE. W dokumencie tym 
określono dziesięć podstawowych zasad, 
którymi powinny kierować się państwa 
członkowskie, aby umożliwić rozwój 
przedsiębiorstw. Podstawowe założenia 
polityki wsparcia przedsiębiorczości to:
• stworzenie otoczenia sprzyjającego 
przedsiębiorcom tak, aby ułatwić two-
rzenie firm oraz propagowanie kultury 
przedsiębiorczości, m.in. dzięki umoż-
liwieniu wymiany doświadczeń, a także 
podejmowania działań w obszarach kształ-
cenia, szkolenia, systemu podatkowego 
oraz systemu wspierania przedsiębiorców;
• wsparcie dla przedsiębiorców, którzy 
chcą ponownie uruchomić działalność po 
wcześniejszym ogłoszeniu upadłości;
• opracowanie właściwych przepisów 
prawnych;
• dostosowanie się administracji publicz-
nej do potrzeb przedsiębiorstw i likwidacja 
przeszkód administracyjnych;
• adaptacja narzędzi, które są w posiadaniu 
władz publicznych i dotyczą przyznawania 

23 <www.ec.europa.eu>
24 Np. Program rozwoju przedsiębiorstw do 2020 r.

zamówień publicznych i przyznawania po-
mocy państwa;
• korzystanie z różnorodnych form finan-
sowania, np. kapitał podwyższonego ryzy-
ka, mikrokredyt czy finansowanie typu 
mezzanine (dług o podwyższonym ryzyku, 
udzielony przedsiębiorcy na realizację jego 
zamierzenia inwestycyjnego i zapewniający 
udział w zyskach w wypadku powodzenia 
przedsięwzięcia);
• ·dostosowanie polityki rynku wewnętrz-
nego do specyfiki przedsiębiorstw oraz po-
prawa sposobu jej prowadzenia;
• wzmocnienie potencjału innowacyj-
nego w zakresie badań i rozwoju, przede 
wszystkim dzięki nabywaniu przez przed-
siębiorców i ich pracowników niezbędnych 
kwalifikacji, łączeniu się firm w klastry 
oraz koordynowaniu inicjatyw krajowych;
• przekształcenie wyzwań ekologicznych 
w szanse dotyczące produkcji i wprowa-
dzania na rynek dóbr i usług;
• otwarcie się na rynki zewnętrzne.

Wskazane plany strategiczne należy 
uznać za pozytywną próbę skoordynowa-
nia polityki wsparcia przedsiębiorczości. 
Jednoznaczne określenie jej celów pozwala 
instytucjom realizującym poszczególne 
procesy na dostosowanie instrumentów 
wparcia do przyjętych założeń. Należy 
jednocześnie zaznaczyć, że dotychczas 
przyjmowane plany o charakterze stra-
tegicznym24 często nie spełniały swojej 
funkcji. Najważniejszą przyczyną niesko-
ordynowania działań pomocowych było 
nadmierne rozdrobnienie programów. 
W perspektywie finansowej 2007–2013 
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poszczególne programy wsparcia były re-
alizowane na różnym poziomie, a ich za-
kres często się pokrywał, przez co zwięk-
szone były koszty zarządzania nimi, nie 
osiągano efektu synergii, a dla ostatecz-
nych beneficjentów system był skompli-
kowany i nieczytelny.

Na poziomie regionalnym w perspek-
tywie finansowej 2007–2013 projekty 
pomocowe realizowano w ramach RPO. 
Środki były bezpośrednio dystrybuowane 
przez zarządy województw lub z wyko-
rzystaniem menadżerów funduszy po-
wierniczych. Ponadto wprowadzono kilka 
programów pomocy zwrotnej koordy-
nowanych na poziomie ogólnopolskim. 
Była to np. pomoc w ramach Krajowego 
Funduszu Kapitałowego, która polegała 
na wsparciu pośredników finansowych 
udzielających finansowania o charakterze 
kapitałowym. 

Innym programem na poziomie ogól-
nopolskim było działanie w ramach pro-
gramu operacyjnego „Innowacyjna gospo-
darka” – „Kredyt technologiczny”, które 
polegało na wsparciu przedsiębiorców 
dzięki premii technologicznej stano-
wiącej spłatę ze środków publicznych 
części kapitału kredytu technologiczne-
go udzielonego przez bank komercyjny. 
Inny przykład finansowania o charak-
terze zwrotnym to działanie 3.1 pro-
gramu operacyjnego „Innowacyjna go-
spodarka” – „Inicjowanie działalności 
innowacyjnej”. Program był kierowany 
do nowo powstałych przedsiębiorstw 

25 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji.
26 Europejski Instrument Mikrofinansowy Progress.
27 <www.pfr.pl>

oraz instytucji je wspierających, takich 
jak np.: inkubatory przedsiębiorczości 
akademickiej, centra transferu technolo-
gii i innowacji, akceleratory technologii, 
parki naukowo-technologiczne.

Poza programami współfinansowany-
mi ze środków europejskich, znaczącym 
narzędziem zwrotnego wsparcia przed-
siębiorczości był rządowy program z wy-
korzystaniem poręczeń i gwarancji BGK.

Programy wsparcia sektora przedsię-
biorstw ze środków publicznych obej-
mowały też poziom międzynarodowy 
i były koordynowane przede wszystkim 
przez Europejski Bank Inwestycyjny oraz 
Europejski Fundusz Inwestycyjny. Do 
najważniejszych zaliczyć należy CIP25 
oraz PROGRESS26. Instytucją koordy-
nującą te projekty w Polsce był Związek 
Banków Pol skich pełniący funkcję punktu 
kontaktowego.

Pełna ocena zakresu programów wspar-
cia przedsiębiorczości w perspektywie fi-
nansowej 2014‒2020 nie jest jeszcze moż-
liwa. Obecne programy są dopiero przygo-
towywane i można jedynie przeanalizować 
ich założenia. Po przeglądzie poszczegól-
nych RPO można stwierdzić, że progra-
my wsparcia przedsiębiorczości lokalnej 
będą realizowane na poziomie lokalnym 
we wszystkich województwach. Kwota 
alokacji przekroczy 6 mld zł. Analizując 
programy na poziomie krajowym, zgod-
nie ze stanowiskiem Polskiego Funduszu 
Rozwoju27, dostępne będą co najmniej 
środki w ramach programów:
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• kredyt na innowacje technologiczne;
• Fundusz Pożyczkowy Innowacji;
• rozwój startupów w Polsce Wschodniej;
• fundusze venture capital (w ramach PO 
„Innowacyjna gospodarka”);
• fundusze dla przedsiębiorstw w ramach 
szczegółowych osi priorytetowych doty-
czących wsparcia energii odnawialnej czy 
termomodernizacji – obecnie te projekty 
są przygotowywane.

Zauważalna jest obecnie tendencja do 
przygotowywania programów pomoco-
wych dla wyspecjalizowanych przedsię-
biorstw. Co ważne, zakłada się, że mają 
one mieć różny zakres. 

Takie tendencje są zdecydowanie ko-
rzystne. Jednak czy ich cele zostaną osią-
gnięte za pomocą właściwych środków, 
będzie można ocenić dopiero po rozpo-
częciu wdrażania programów.

Dodatkowo należy podkreślić, że środki, 
które były redystrybuowane w perspek-
tywie finansowej 2007–2013 w formie in-
strumentów zwrotnych, a zostaną zwróco-
ne przez przedsiębiorstwa, ponownie po-
winny zostać przeznaczone na ten sam cel. 

Oznacza to, że występuje duże ryzy-
ko nadpodaży pieniędzy publicznych do-
stępnych dla firm. W celu uniknięcia sy-
tuacji, w której środki publiczne zaczną 
konkurować z komercyjnymi, na bieżą-
co powinny być przeprowadzane analizy 
rynku, w których oszacowano by popyt 
na takie wsparcie28.

28 Działalność państwa służąca finansowemu wsparciu sektora MŚP nie powinna mieć charakteru konkuren-
cyjnego w stosunku do działalności komercyjnej. Dlatego państwo powinno wspomagać wyłącznie tych 
przedsiębiorców, którzy nie mają dostępu do środków na rynku komercyjnym. Brak możliwości uzyskania 
finansowania na rynku finansowym nosi nazwę luki finansowej. Państwo przed wprowadzeniem instrumen-
tów wsparcia powinno przeprowadzać właściwe badania takiej luki.

Wnioski
Uogólniając dokonane ustalenia, należy 
podkreślić, że nawet na podstawie pobież-
nych analiz można zaobserwować opóź-
nienia w dystrybucji środków UE do osta-
tecznych beneficjentów. Oznacza to, że 
nie udało się ograniczyć negatywnej cechy 
planowania wieloletniego Unii, jaką jest 
cykliczność przepływu środków do go-
spodarki.

Główną przyczyną wskazanych opóź-
nień jest nieprzygotowanie ram prawnych 
do dystrybucji środków w nowej perspek-
tywie finansowej. Podstawowe przepisy 
określające zasady rozdziału pieniędzy 
na poziomie UE opublikowano zaledwie 
kilka dni przed rozpoczęciem nowej per-
spektywy finansowej. 

Natomiast podstawowe przepisy kra-
jowe weszły w życie kilka, a w skrajnym 
wypadku nawet kilkadziesiąt miesięcy 
po rozpoczęciu okresu kwalifikowalno-
ści. W konsekwencji akty wykonawcze 
i poszczególne programy pomocowe 
są obecnie dopiero na etapie przygo-
towań.

Drugą determinantą sprawnej dys-
trybucji środków jest poprawny sys-
tem instytucjonalno-organizacyjny 
podmiotów wdrażających programy 
pomocowe. Obecnie zauważalna jest 
tendencja upraszczania systemu wspar-
cia, między innymi przez przejmowanie 
zadań koordynatorów projektów przez 
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centralnie zarządzające podmioty (mi-
nisterstwo właściwe do spraw rozwoju, 
Polski Fundusz Rozwoju S.A.). Należy 
jednak zauważyć, że prace nad skoor-
dynowaniem systemu trwają, a obecnie 
poszczególne instytucje uczestniczą-
ce w dystrybucji środków funkcjonu-
ją na zasadach zbliżonych do tych z lat  
2007–2013. Lepsza koordynacja progra-
mów pomocowych pozwoli na uzyskanie 
wysokiego mnożnika i dźwigni finansowej 

w produktach poręczeniowych, a ponad-
to umożliwi standaryzację produktową 
biznesowych warunków instrumentów 
pomocowych. Ułatwi również rozlicza-
nie projektów i ich sprawozdawczość.

dr DARIUSZ KOWALSKI
Państwowa Wyższa Szkoła  
Zawodowa w Wałczu
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